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Lidt udenfor det normale program har Skanderborg Skakklub fornøjelsen af at invitere til en helt 

speciel aften med vor skotsk-danske stormester Jacob Aagaard. 

 

Jacob Aagaard er kendt for enhver dansk skakspiller. Udover at have scoret skakkens ypperste hæ-

derstitel og vundet det britiske mesterskab i skak (2007) har Jacob gennem en årrække profileret sig 

som en af klodens dygtigste og mest produktive skakforfattere. Med basis i Glasgow spytter han det 

ene mesterværk ud efter det andet, især for hans eget forlag Quality Chess, der på rekordtid er ble-

vet verdens førende skakforlag. At det ikke er varm luft det hele, ses af, at hans ”Excelling at Chess” i 

2002 vandt ChessCafés prestigefyldte pris for ”årets bog”. Jacobs seneste værk ”Attacking Manual” 

blev af GM Peter Heine beskrevet som Aagaards bedste indtil videre (Skakbladet 6/2010). Kort tid 

efter blev samme bog kåret som årets bedste skakudgivelse – hele to gange plus ECF’s pris. 

 

Sideløbende med selve spillet og de skrivende aktiviteter har Jacob dyrket en masse undervisning, 

og hans ”kursister” spænder fra almindelige dødelige til den italienske GM Sabino Brunello. Jacob er 

kort sagt en mand med et fantastisk skaktalent og en sjælden god evne til at lære fra sig. 

 

Arrangementet d. 1. februar bliver med fokus på det lidt luftige begreb ”positionel forståelse”. I første 

del vil Jacob gennemgå vigtige principper for positionsspillet, i anden del får vi alle sammen lov til at 

prøve kræfter med en række opgaver, og i tredje etape gennemgår Jacob de forskellige opgaver. 

Jacob skriver selv: ”Skak er interessant på den vis at det kan forklares rimeligt simpelt, men er meget 

svært at gøre i praksis. Af den grund forventes det at alle skulle være i stand til at følge forelæsnin-

gen. Alle er i stand til at følge med og lære noget.” 

 

Alle er velkomne, og arrangementet er ganske gratis. Bemærk, at vi starter kl.19 sharp. 


